
Styrelsemöte Ringamåla Hembygdsförening  
Nissagården Onsdag den 19 oktober 2022, klockan 19.00  

 
 

1. Mötets öppnande, närvarande:  
 
Marie Louise Elmgren Tore Bengtsson Nils-Erik Svensson Per-Ove Olsson Staffan 

Olsson MarieAlgotson Kalle Karlsson Lisbet Karlsson Claire Sjöström Anna 
Svensson Nils Svensson Nils Sjöström Lars Berg  

 
2. Val av justeringsperson: Lisbet Karlsson 
 

3. Föregående protokoll  
Vattenprov utfört, vattnet var tjänligt men med något lågt pH. Vi bordlägger att 

besluta om vi ska ha reningsverk.   
 
Ta upp tankar om Ringamåladagen från mötet 13/9 på mötet den 27/10. 

 
 

4. Information projekt Nissagården/Information Nils-Erik Svensson 
Vi berömmer hur fint det är i hallen. Nils-Erik ej närvarande så vi har ingen 
utförlig rapport.  

 
5. Ekonomi – Anna   

Sedan förra mötet fått in 1000 kr hyra. Sålt 4 kassar och böcker för 520 kr.  
Utgifter el. Prognos el 800 kWh. Avsevärt mindre förra året. 
Utgifter underhåll + lite utlägg Ringamåladagen.  

 
380 Tkr föreningens konto.  

40 Tkr på Renoveringskontot. 
 

Nils-Erik skickat in bidragsansökan föreningsstöd till kommunen – 20 Tkr.  
 
6. Hembygdsförbundet  

Staffan återger från senaste mötet. Han är ny kontaktperson för 
Hembygdsförbundet för Ringamåla hembygdsförening.  

 
Marie och Nils-Erik är på krishanteringsmöte i Hembygdsförbundets regi vid 
tidpunkten för detta möte.  

 
8. Landsbygdsrådet - Marie  

Punkten utgår pga Marie ej närvarande.  
 
9. Uppföljningsträff midsommar/Ringamåladagen bygdegården 

27 oktober 
Kallelse har lagts ut på facebook och webbsidan. 

 
Gå igenom resultat  
Ta in utvärdering.  

Pajer – MLE och Maire 
Föranmälan till MLE 

Bokning av Bygdegården klar 
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11 Skolan/Vuxenförbundet/Olika organisationer/Byahuset Ringamåla 
Marie Louise avvaktar fortsatt arbete pga byte av politiskt styre i kommunen. 
Beslut ska tas om kyrkan ska stängas över vintern fram till påsk. 

 
12 Jul/Höstfest – arrangemang 

Höstgillet bokat 12/11. Elisabeth har hand om matfördelningslista. Var och en 
har valt punkter från listan. Möte 7 november kl 18:00 Nissagården.  
 

Estimerat antal deltagare 60-70 st. Pris för att komma 150 kr.  
 

Vi beslutar att alla förutom Elisabeth betalar för att delta, men att kvitto för 
utlägg i samband med matlagning. Anmälan ska göras till Marie Louise, sista 
anmälningsdag 5 november. Man kan komma utan att vara medlem, till samma 

pris. 
 

Vid arrangemanget: Anna kan duka. Lotteri. 1 vinst kvar från Svängsta krogen. 
Marie Louise fixar lottringar och köper in priser.  
 

Efter: Marie Louise och Lisbeth städar. 
 

Inbjudan skickas ut via mejl och på sociala medier. 
 
 

13. Övriga frågor  
A, Man från Borås har hört av sig till Anna angående släktforskning Ihre. Vi kollar 

med Per-Ove nästa möte om han vet något. Anna har tfn nr till mannen.  
 

B, Anna påtalar att det är viktigt att rätt person står på bokningen av 
Nissagården då det blivit en del extra jobb med en viss bokning som haft fel 
namn.  

 
C, Dagens Ris insändare om att det inte varit öppet som vanligt i somras trots 

att det stått på en generell text på hembygdsföreningens sida.  
 
D, Anna erbjuder sig att hålla i en kurs i ljusstöpning. Datum bestäms till lördag 

26/11 kl 10:00 Nissagården. Anna fixar material, hamburgare lunch till 
självkostnadspris. Marie Louise fixar hamburgare. Anmälan till Marie Louise 

senast 23/11. Kostnad inkl lunch 100 kr+10-20 kr per ljus man vill ta med sig 
hem.  
 

E, Vaktmästare november och december: Nils Erik och Anna.  
 

14. Nästa möte 
 
Torsdag 24/11 kl 18:30 - Tore ansvarar för fika. 

Vi ska börja planera program 2023 vid detta möte. 
 

15. Mötet avslutas 
 

 


